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Para: Carlos Henrique Marchi <chmcfd@gmail.com>, Jonas Mendonça Lima Degrave <jonasdegrave@poli.ufrj.br>,
Supernova Rocketry <rocketry.supernova@engenharia.ufjf.br>, lucienesaraivah@gmail.com,
ronnalddannyel@gmail.com, Black Wolf Games <carlosandrn2001@gmail.com>, matheus.mfpdf@gmail.com,
bittymoura@gmail.com, bsantos@id.uff.br, Agenor Marques <agenoram@yahoo.com.br>, algustin309@gmail.com,
cebrocketdesign@gmail.com, "Victor L. B. Kuhn" <vlbkuhn@ucs.br>, Kosmos Foguetemodelismo
<kosmosfoguetemodelismo@gmail.com>, pedrovtcarvalho13@gmail.com, Eduardo Schlichta
<eduardoschlichta@gmail.com>, CEELL Colégio Estadual do Paraná <ceell.cep@gmail.com>, Daniel Silva
<danielvictorsilvacardoso@gmail.com>, renato_ls17@hotmail.com, marcos_grizzon@hotmail.com, "GFRJ RJ (via
Documentos ." <gfrj.rio@gmail.com>, andre.eei@outlook.com, programaceos@gmail.com, fogueteifsul@gmail.com,
pedroh.spr@gmail.com, Gestão FHO Rocket <gestaofhorocket@gmail.com>, vitorliston@gmail.com,
acastel@uol.com.br, Lucas Roberto <lucasrobertomatheus@gmail.com>, b194616@dac.unicamp.br,
filipe.oliveiravieira.ismart@gmail.com, antoniootaviop@gmail.com, Guilherme Bertoldo <glbertoldo@gmail.com>,
elisreginafisica@gmail.com, ganguepibidifma@gmail.com, isabel93araujo@outlook.com, Equipe Rocket
<erocketutfpr@gmail.com>, valdirboesel@gmail.com, matheusvicenzo@gmail.com, Elizangela Goldoni
<elizangela.goldoni@hotmail.com>, mara fernanda parisoto <marafisica@hotmail.com>, upgreave@gmail.com,
isaarantes@icloud.com, artur_ct@usp.br, Carcará Rocket Design <carcarard@gmail.com>, Beyond Rocket Design
<rocketdesign.beyond@gmail.com>, Potiguar Rocket Design <potiguarrocket@gmail.com>, UFABC Rocket Design
<foguetes@ufabc.edu.br>, fenix.ufmg@gmail.com, davidorlandofis@gmail.com,
adriano.nascimento@smicstclara.com.br, Amazon Rocket <equipe.amazon.rocket@gmail.com>

Prezadas equipes.

Segue em anexo um arquivo com a relação de equipes inscritas no VI Festival Brasileiro de Minifoguetes 2019.

Algumas equipes tiverem seus pedidos indeferidos em determinadas categorias.
Entrarei em contato direto com cada equipe sobre isso.

Caso detectem algum erro, omissão etc, por favor, avisem-me para corrigir.

Também segue em anexo um arquivo com AVISOS e RECOMENDAÇÕES sobre o Festival 2019; por favor,
leiam; é apenas uma página.

Uma Apresentação sobre o VI Festival Brasileiro de Minifoguetes está disponível no link
http://minifoguete.blogspot.com/2018/08/festival-2019-04-apresentacao.html

Para fazer inscrição de equipe veja o link
http://minifoguete.blogspot.com/2018/08/festival-2019-03-aberta-inscricao-de.html

Para conhecer as categorias e regras das competições veja o link
http://minifoguete.blogspot.com/2018/09/festival-2019-05-categorias-e-regras.html

Acompanhe novas informações sobre o evento em:

Site do evento: http://www.foguete.ufpr.br/festival/2019/festival-2019.htm

Blog do evento: http://minifoguete.blogspot.com.br/

Facebook do evento: https://www.facebook.com/groups/minifoguete/

Recomendo solicitar a sua inclusão no grupo do evento no Facebook através do link acima.

Como referência, veja as informações sobre o evento de 2018 disponíveis no link
http://www.foguete.ufpr.br/festival/2018/festival-2018.htm
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Ótimos voos!

Atenciosamente,

Carlos Marchi
Presidente da BAR
Educando e divulgando ciência e tecnologia através dos minifoguetes.

P.S.: algumas informações sobre a BAR (Associação Brasileira de Minifoguetes):

Para ficar sócio da BAR: http://minifoguete.blogspot.com.br/2018/02/torne-se-socio-da-bar.html

Site da BAR: http://www.foguete.ufpr.br/BAR/index.htm

Notícias da BAR: http://servidor.demec.ufpr.br/foguete/BAR/Noticias/

Festival Brasileiro de Minifoguetes: https://fbmrockets.blogspot.com/

Boletim técnico da ABAEE/BAR: http://servidor.demec.ufpr.br/foguete/Boletim_Aeroespaconautica/

Blog da BAR: http://minifoguete.blogspot.com.br/

Depósito de arquivos da BAR: http://servidor.demec.ufpr.br/foguete/BAR/

Facebook da BAR: https://www.facebook.com/groups/bar.minifoguete/

Participe da III Campanha de Popularização dos Minifoguetes:
http://minifoguete.blogspot.com/2018/06/iii-campanha-1-divulgacao.html

Colabore na divulgação da BAR.

2 anexos

Lista_Equipes_Inscritas_ate_2018-11-11.pdf
98K

Avisos_e_recomendacoes_2018-10-27.pdf
43K
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